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Møte nr. 4 /2020 

Tidspunkt: fra mars via mail 

involverte:  Kjersti, Birgitte, Harald, Anne, Wenche, Henni, Tonje og Tone   

Referent: Kjersti 

______________________________________________________________________________________ 

4.1 Mail fra AG komiteen om åpning for egentrening. 

 

FØLGENDE SAK TIL BEHANDLING: 

4.2 Åpne for egentrening og bruk av appiellplassen ute.  

Etter mange mail frem og tilbake, informasjon fra media og nett vedtok styret åpning for egentrening 

med følgende regler: 

Maks antall på trening er 5 stk. 

Det skal brukes engangshansker eller nyvaskede hansker til enhver tid.  

Alt av utstyr, låser og dører skal ikke tas på uten hansker. Tar man seg i ansiktet, må man bytte 

hansker.  

Du må være symptomfri for luftveissykdommer og feber de siste 7 dagene.  

Det må holdes avstand på 2 meter.  

Du kan ikke trene om du har vært i kontakt med noen de siste 14 dagene som har fått påvist corona, 

eller mistanke om corona.  

Du kan ikke trene om du sitter i karantene/isolasjon.  

Det er ikke lov å ha med andre utenfor denne egne treningsgruppa opp på plassen under trening.  

Det er kun medlemmene i denne gruppa som får lov til å trene, og oppholde seg på plassen.  

Ikke lov til å oppholde seg i eller bruke klubbhytta.  

De som omgås daglig eller er i familie/bor sammen, kan trene sammen. Hvis ikke må man trene 

alene.  

All trening skal foregå på dagtid (mens det er dagslys) da det ikke blir mulig å sette på utelyset.  

Blir noen av reglene brutt blir du fratatt muligheten til å trene.  

Ag komiteen tar på seg ansvaret for tildeling trening timer. 

 

Birgitte ville vente til til 8. april da regjeringen kommer med mer info når det gjelder tiltakene fremover.  

Vara Henni stemte imot, og kom med gode og sterke anbefalinger om at vi ikke burde åpne for 

trening. 

Henni trakk seg som vara, da hun på ingen måte stå bak avgjørelsen som er tatt av styret i DHK 
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